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LÜHISELGITUS

Pärast seda, kui komisjon oli võtnud tagasi oma ettepaneku reformide tugiprogrammi 
loomiseks, mis hõlmas ka tehnilise toe rahastamisvahendit, tegi ta 28. mail 2020 ettepaneku 
luua struktuurireformi tugiprogrammi jätkuna eraldiseisev ja kõigile liikmesriikidele 
kättesaadav tehnilise toe rahastamisvahend. See rahastamisvahend on üks komisjoni 
algatustest seoses COVID-19 pandeemia puhanguga, millega püütakse aidata liikmesriikidel 
leevendada pandeemia kahjulikke majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi. Väga tähtis on 
tugevdada Euroopa riikide majanduste vastupanuvõimet ning majanduse taastumist tuleb 
strateegiliselt planeerida ja tagada kestlik majanduskasv.

Struktuurireformi tugiprogrammi järeltulijana on tehnilise toe rahastamisvahendi eesmärk 
toetada liikmesriikides haldussuutlikkuse suurendamist ja pikaajalisi struktuurireforme, millel 
võib omakorda olla märkimisväärne mõju nende tööturule ja sotsiaalkindlustussüsteemidele. 
Lisaks toetatakse sellega Euroopa poolaasta raames liikmesriikidele antud riigispetsiifiliste 
soovituste elluviimist. Rahastamisvahendi eesmärk on edendada ühtekuuluvust, toetades 
liikmesriikide tegevust majandusliku ja sotsiaalse taastumise, vastupanuvõime ja lähenemise 
saavutamiseks vajalike reformide elluviimisel, ning tugevdada nende haldussuutlikkust liidu 
õiguse rakendamisel institutsioonide, juhtimise, avaliku halduse ning majandus- ja 
sotsiaalsektori probleemide lahendamiseks.

Praeguste uute probleemide lahendamiseks esitas komisjon lisaks tehnilise toe 
rahastamisvahendile ka taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit käsitleva määruse 
ettepaneku; sellest vahendist antaks suuremahulist rahalist toetust avaliku sektori 
investeeringuteks ja reformideks, mis tugevdavad liikmesriikide majanduste vastupanuvõimet 
ja tulevikuvalmidust. Selle kaudu saab toetada liikmesriike taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendist rahastatavate taaste- ja vastupidavuskavade koostamisel, elluviimisel, 
läbivaatamisel ja täiustamisel.

Raportöör väljendab heameelt selle üle, et komisjoni praeguses ettepanekus võetakse arvesse 
nii eelarvekomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni ühise raporti projektis (avaldati 20. 
aprillil 2020) esitatud seisukohta reformide tugiprogrammi ettepanekus sisalduvate tehnilise 
toetuse vahendite kohta kui ka tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 26. mai 2020. aasta arvamust 
reformide tugiprogrammi kohta. Seoses praeguse olukorraga soovib raportöör esitada mõned 
muudatusettepanekud, millega rõhutatakse sotsiaalselt vastutustundlike, arukate, jätkusuutlike 
ja kaasavate reformide ja investeeringute tähtsust, mis toetaksid jätkusuutlikku ja õiglast 
majanduse elavdamist ka pärast COVID-19 kriisi.

Komisjoni ettepanekus pannakse erilist rõhku rohe- ja digipööret soodustavatele meetmetele. 
Sellega seoses rõhutab raportöör digiteerimise tähtsust ELi majanduse ja ühiskonna kõigis 
valdkondades ning rahastamisvahendi võimalikku rolli liikmesriikide toetamisel digitaalse 
taastumise tagamisel reformide ning digitaalsesse taristusse ja oskustesse tehtavate 
investeeringute kaudu, mis aitavad kaasa digitaalse ühtse turu loomise lõppeesmärgi 
saavutamisele.

Raportöör teeb ettepaneku laiendada rahastamisvahendi kohaldamisala (artikkel 5) näiteks 
järgmistele valdkondadele: noorsoopoliitika; kaitsetumatele rühmadele keskenduv 
sotsiaalkaitsepoliitika; soolist diskrimineerimist piiravad ja soolist võrdõiguslikkust 
edendavad meetmed; laste ja õppurite jaoks hariduse kättesaadavust parandavad meetmed; 
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kutseharidus ja -õpe, elukestva õppe kättesaadavus ja tööturule integreerimine; 
poliitikameetmed, millega parandada avaliku sektori asutuste suutlikkust tagada liikuvate ja 
piiriüleste töötajate õigused jne.

Raportööri arvates peaks rahastamisvahend veelgi soodustama eurot mitte kasutavate 
liikmesriikide lähenemist euroalaga ühinemisele.

Laiemalt vaadates aitab tehnilise toe rahastamisvahend ka täita liidu ja liikmesriikide 
kohustusi seoses Euroopa sotsiaalõiguste samba ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) COVID-19 pandeemia puhangu 
tõttu 2020. aasta alguses on kogu ELis ja 
maailmas muutunud majanduse väljavaated 
järgnevateks aastateks. Kriisi oludes on 
liidus esile kerkinud uued prioriteedid, mis 
on eeskätt suunatud taastumisele ja 
vastupanuvõime tagamisele. See omakorda 
nõuab kiireloomulist ja koordineeritud 
tegutsemist liidu tasandil, et tulla toime 
majanduslike tagajärgedega liikmesriikides 
ning samuti vähendada kriisi sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju. Praegune COVID-19 
pandeemia ning ka eelmine majandus- ja 
finantskriis on näidanud, et kindlatele 
majandus- ja sotsiaalstruktuuridele 
rajanevate usaldusväärsete ja 
vastupanuvõimeliste majandus- ja 
finantssüsteemide arendamine aitab 
liikmesriikidel šokkidele tulemuslikumalt 
reageerida ja neist kiiremini taastuda. 
Selleks et tagada majanduse ja ühiskonna 
kestlik taastumine ja ületada liidusisesed 
majanduslikud, sotsiaalsed ja 
territoriaalsed erinevused, on kesksel 
kohal majanduskasvu elavdavad reformid 
ja investeeringud eesmärgiga kõrvaldada 
majanduse struktuurilised nõrkused ning 

(3) COVID-19 pandeemia puhangu 
tõttu 2020. aasta alguses on ELis ja kogu 
maailmas muutunud majanduse väljavaated 
järgnevateks aastateks. Kriisi oludes on 
liidus esile kerkinud uued prioriteedid, mis 
on eeskätt suunatud taastumisele ja 
vastupanuvõime tagamisele. See omakorda 
nõuab kiireloomulist ja koordineeritud 
tegutsemist liidu tasandil, et tulla toime 
majanduslike tagajärgedega liikmesriikides 
ning vähendada kriisi sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju. Praegune COVID-19 
pandeemia ning ka eelmine majandus- ja 
finantskriis on näidanud, et kindlatele 
majandus- ja sotsiaalstruktuuridele 
rajanevate usaldusväärsete ja 
vastupanuvõimeliste majandus- ja 
finantssüsteemide arendamine aitab 
liikmesriikidel šokkidele tulemuslikumalt 
reageerida ja neist kiiremini taastuda. 
Majanduse ja ühiskonna kestliku 
taastumise taaskäivitamiseks ning 
liidusiseste majanduslike, sotsiaalsete ja 
territoriaalsete erinevuste kaotamiseks 
vajatakse sotsiaalselt vastutustundlikke, 
arukaid, kestlikke ja kaasavaid reforme, 
mis võimaldavad tugevdada 
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suurendada majanduse vastupanuvõimet 
ja taastuvust.

kohanemisvõimet, ergutada 
majanduskasvu, luua töökohti, tõhustada 
investeeringuid ning toetada sotsiaalset ja 
majanduslikku lähenemist senisest 
kõrgemal tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidu tasandil määratakse 
liikmesriikide reformide prioriteedid 
kindlaks ja jälgitakse nende rakendamist 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raamistikus. 
Liikmesriigid töötavad välja oma riiklikud 
mitmeaastased investeerimisstrateegiad 
nende esmatähtsate reformide toetuseks. 
Investeerimisstrateegiad esitatakse koos 
iga-aastaste riiklike reformikavadega, et 
anda ülevaade liikmesriigi ja/või liidu 
vahenditest toetatavatest prioriteetidest 
ning neid prioriteete koordineerida. Samuti 
peaksid investeerimisstrateegiad aitama 
liidu vahendeid sidusalt kasutada ja 
maksimeerida eeskätt liidu tasandil 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist 
toetatavatest ja muudest programmidest 
saadava rahalise toetuse lisaväärtust.

(4) Liidu tasandil määratakse 
probleemid ja liikmesriikide reformide 
prioriteedid kindlaks ja jälgitakse nende 
rakendamist majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
raamistikus. Euroopa Parlament on 
Euroopa poolaasta raames määratlenud 
sotsiaalselt vastutustundlikud reformid 
kui reformid, mis põhinevad 
solidaarsusel, integratsioonil, sotsiaalsel 
õiglusel ja rikkuse õiglasel jaotamisel, 
eesmärgiga tagada võrdsed võimalused ja 
juurdepääs sotsiaalkaitsele, kaitsta 
ohustatud inimrühmi ja tõsta kõigi 
kodanike elatustaset, mis on Euroopa 
sotsiaalõiguste samba aluspõhimõtted. 
Liikmesriigid töötavad välja oma riiklikud 
mitmeaastased investeerimisstrateegiad 
nende esmatähtsate reformide toetuseks. 
Investeerimisstrateegiad esitatakse koos 
iga-aastaste riiklike reformikavadega, et 
anda ülevaade liikmesriigi ja/või liidu 
vahenditest toetatavatest prioriteetidest 
ning neid prioriteete koordineerida. Samuti 
peaksid investeerimisstrateegiad aitama 
liidu vahendeid sidusalt kasutada ja 
maksimeerida eeskätt liidu tasandil 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist 
toetatavatest ja muudest programmidest 
saadava rahalise toetuse lisaväärtust.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pidades silmas, et liikmesriigid on 
selle määruse raames struktuurireformi 
tugiprogrammist saadavat tehnilist tuge 
üha rohkem kasutanud, tuleks seetõttu 
kehtestada tehnilise toe rahastamisvahend 
eesmärgiga jätkata liikmesriikide 
toetamist reformide elluviimisel.

(6) Kuna liikmesriigid on 
struktuurireformi tugiprogrammist 
saadavat tehnilist tuge üha rohkem 
kasutanud, tuleks käesoleva määrusega 
luua tehnilise toe rahastamisvahend, et 
jätkuvalt toetada liikmesriikides reformide 
elluviimist ja investeeringuid, mis 
soodustavad õiglast ja kestlikku 
taastumist COVID-19 pandeemiast.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Võttes arvesse digiteerimise 
tähtsust liidu majanduse ja ühiskonna 
kõigis valdkondades, peab tehnilise toe 
rahastamisvahend toetama liikmesriike 
digipöörde tagamisel reformide ning 
digitaalsesse taristusse ja oskustesse 
tehtavate investeeringute kaudu, mis 
aitavad saavutada digitaalse ühtse turu 
loomise üldeesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Tehnilise toe rahastamisvahend 
aitab ka täita liidu ja liikmesriikide 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga seotud 
kohustusi ning teostada reforme ja 
investeeringuid, mille aluseks on Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et aidata liikmesriikidel 
reageerida reformivajadustele kõigis 
olulistes majandus- ja ühiskondlikes 
valdkondades, peaks komisjon ka edaspidi 
andma liikmesriigi taotluse alusel tehnilist 
tuge paljudes eri poliitikavaldkondades, 
sealhulgas valdkondades, mis on seotud 
avaliku sektori finantsjuhtimise ja varade 
valitsemisega, institutsiooniliste ja 
haldusreformidega, ettevõtluskeskkonna, 
finantssektori, toodete, teenuste ja 
tööjõuturgudega, hariduse ja koolituse, 
kestliku arengu, rahvatervise ja 
sotsiaalhoolekandega. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata meetmetele, mis 
soodustavad rohe- ja digipööret.

(10) Selleks et aidata liikmesriikidel 
reageerida reformivajadustele kõigis 
olulistes majandus- ja ühiskonnaelu 
valdkondades, peaks komisjon ka edaspidi 
andma liikmesriikide taotluste alusel 
tehnilist tuge paljudes eri 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
valdkondades, mis on seotud avaliku 
sektori finantsjuhtimise ja varade 
valitsemisega, institutsiooniliste ja 
haldusreformidega, ettevõtluskeskkonna, 
finantssektori, toodete, teenuste ja tööjõu 
turgudega, hariduse ja koolituse, kestliku 
arengu, rahvatervise ja 
sotsiaalhoolekandega ning kõigi nimetatud 
valdkondade taristute arendamisega. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
meetmetele, mis soodustavad rohe- ja 
digipööret. Rahastamisvahend peaks ka 
soodustama eurot mitte kasutavate 
liikmesriikide lähenemist euroalaga 
ühinemisele.

Or. en



PE655.645v01-00 8/24 PA\1209926ET.docx

ET

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et katta täiendavaid 
vajadusi tehnilise toe rahastamisvahendi 
raames, peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda vahendi eelarvesse üle 
vahendeid liidu fondidest, mille puhul 
toimub eelarve jagatud täitmine vastavalt 
asjaomasele korrale. Ümberpaigutatud 
vahendeid tuleks rakendada vastavalt 
kõnealuse vahendi eeskirjadele ja neid 
kasutataks üksnes asjaomase liikmesriigi 
toetuseks. Komisjon peaks andma 
asjaomastele liikmesriikidele tagasisidet 
selle kohta, kuidas täiendava vabatahtliku 
osaluse summasid kasutatakse.

(12) Selleks et katta täiendavaid 
vajadusi tehnilise toe rahastamisvahendi 
raames, peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda vastavalt kehtestatud 
korrale rahastamisvahendi eelarvesse üle 
vahendeid liidu fondidest, mille puhul 
toimub eelarve jagatud täitmine, kusjuures 
nende kannete ülempiir peaks olema 10 % 
asjaomase liikmesriigi eelarvelistest 
vahenditest. Ümberpaigutatud vahendeid 
tuleks rakendada vastavalt kõnealuse 
vahendi eeskirjadele ja neid kasutataks 
üksnes asjaomase liikmesriigi toetuseks. 
Komisjon peaks andma asjaomastele 
liikmesriikidele tagasisidet selle kohta, 
kuidas vabatahtlikult üle kantud 
täiendavaid vahendeid kasutatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tehnilise toe rahastamisvahendi 
raames tuleks tehnilist tuge anda taotluse 
alusel, et toetada liikmeriikide algatusel, 
majanduse juhtimise protsesside või liidu 
õiguse rakendamisega seotud meetmete 
kontekstis toimuvate reformide ning 
majanduslike kohandamisprogrammide 
rakendamisega seotud reformide 
elluviimist. Vahendiga tuleks pakkuda 
tehnilist tuge ka määruse (EL) nr YYY/XX 
kohaste taastekavade ettevalmistamiseks ja 
elluviimiseks.

(13) Tehnilise toe rahastamisvahendi 
raames tuleks tehnilist tuge anda taotluse 
alusel, et toetada liikmeriikide algatatud 
reformide, majandusjuhtimise protsesside 
või liidu õiguse rakendamisega seotud 
meetmete kontekstis toimuvate reformide 
ning majanduslike 
kohandamisprogrammide rakendamisega 
seotud reformide elluviimist. Tehnilise toe 
rahastamisvahendi kasutamine on ülimalt 
soovitatav ja sellest tuleks pakkuda 
tehnilist tuge ka määruse (EL) nr YYY/XX 
kohaste taastekavade ettevalmistamiseks, 
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läbivaatamiseks, täiustamiseks ja 
elluviimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kooskõlas eelmise programmi, 
struktuurireformi tugiprogrammi raames 
juba praegu kehtivate eeskirjade ja toimiva 
praktikaga tuleks tehnilise toe taotluste 
esitamiseks kehtestada lihtne kord. Sel 
põhjusel peaksid liikmesriigid taotluse 
esitama kalendriaasta 31. oktoobriks. 
Liikmesriikide taotluste analüüsimiseks 
tuleks sätestada asjakohased kriteeriumid, 
võttes arvesse üldkehtivaid võrdse 
kohtlemise, usaldusväärse finantsjuhtimise 
ja läbipaistvuse põhimõtteid. Need 
kriteeriumid peaksid põhinema 
probleemide kiireloomulisusel, raskusel ja 
ulatusel ning toetusvajadustel nendes 
poliitikavaldkondades, kus tehnilise toe 
andmist kavandatakse.

(14) Kooskõlas eelmise programmi, 
struktuurireformi tugiprogrammi raames 
juba praegu kehtivate eeskirjade ja toimiva 
praktikaga tuleks tehnilise toe taotluste 
esitamiseks kehtestada lihtne kord. Seda 
silmas pidades peaksid liikmesriigid 
esitama taotlused kalendriaasta 31. 
oktoobriks, välja arvatud liikmesriikide 
taaste- ja vastupidavuskavade 
läbivaatamise ja täiustamisega seotud 
taotlused, eriti juhul, kui taotletakse 
selliste kavade muutmist või asendamist 
vastavalt määruse (EL) nr YYY/XX 
artiklile 18; selliseid taotlusi võib esitada 
kogu aasta jooksul. Liikmesriikide 
taotluste analüüsimiseks tuleks sätestada 
asjakohased kriteeriumid, võttes arvesse 
üldkehtivaid võrdse kohtlemise, 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
läbipaistvuse põhimõtteid. Need 
kriteeriumid peaksid põhinema 
probleemide kiireloomulisusel, raskusel ja 
ulatusel ning toetusvajadustel nendes 
poliitikavaldkondades, kus tehnilise toe 
andmist kavandatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Vastutuse ja läbipaistvuse huvides 
ning liidu tegevuse nähtavuse tagamiseks 
tuleks koostöö- ja toetuskavad esitada 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule – 
tingimusel, et kaitstakse tundliku teabe 
konfidentsiaalsust – ning komisjon peaks 
vastavalt vajadusele tegelema 
teavitustegevusega.

(16) Vastutuse ja läbipaistvuse huvides 
ning liidu tegevuse nähtavuse tagamiseks 
tuleks koostöö- ja toetuskavad esitada 
samaaegselt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – tingimusel, et kaitstakse 
tundliku teabe konfidentsiaalsust – ning 
komisjon peaks vastavalt vajadusele 
tegelema teavitustegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kehtestada tuleks sätted, mis 
reguleerivad tehnilise toe 
rahastamisvahendi rakendamist, eeskätt 
eelarve täitmise viise, tehnilise toe 
meetmete rahastamise vorme ja 
tööprogrammide sisu, mis tuleks vastu 
võtta rakendusaktidega. Arvestades seda, 
kui oluline on toetada liikmesriikide 
jõupingutusi reformide jätkamisel ja 
elluviimisel, peaks toetuste 
kaasrahastamise määr olema kuni 100 % 
toetuskõlblikest kuludest. Selleks et 
tehnilist tuge oleks kiireloomulistel 
juhtudel võimalik kiiresti kasutusele võtta, 
tuleks ette näha võimalus võtta piiratud 
ajavahemikuks vastu erimeetmeid. Sel 
eesmärgil tuleks tehnilise toe 
rahastamisvahendi tööprogrammi eelarvest 
teatav osa kõrvale panna erimeetmete 
jaoks.

(17) Kehtestada tuleks sätted, mis 
reguleerivad tehnilise toe 
rahastamisvahendi rakendamist, eeskätt 
eelarve täitmise viise, tehnilise toe 
meetmete rahastamise vorme ja 
tööprogrammide sisu, mis tuleks vastu 
võtta rakendusaktidega. Arvestades seda, 
kui oluline on toetada liikmesriikide 
jõupingutusi reformide jätkamisel ja 
elluviimisel, peaks toetuste 
kaasrahastamise määr olema kuni 100 % 
toetuskõlblikest kuludest. Selleks et 
tehnilist tuge oleks kiireloomulistel 
juhtudel võimalik kiiresti kasutusele võtta, 
tuleks ette näha võimalus võtta 
erimeetmeid seniks, kuni 
kiireloomulisusest tingitud probleemid on 
lahendatud. Sel eesmärgil tuleks teatav 
osa, maksimaalselt 5 % tehnilise toe 
rahastamisvahendi tööprogrammi 
eelarvest1a kõrvale panna erimeetmete 
jaoks.

__________________

1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
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nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tehniline tugi“ – meetmed, mis 
aitavad liikmesriikidel ellu viia 
institutsioonilisi, halduslikke, kestlikku 
majanduskasvu tagavaid ja 
vastupanuvõimet suurendavaid reforme;

(1) „tehniline tugi“ – meetmed, mis 
aitavad liikmesriikidel kavandada, läbi 
vaadata ja ellu viia institutsioonilisi, 
halduslikke, kestlikku majanduskasvu 
tagavaid ja vastupanuvõimet suurendavaid 
reforme;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendi üldeesmärk on edendada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, toetades liikmesriikide 
jõupingutusi majanduse elavdamiseks ning 
sotsiaalse taastumise, vastupanuvõime ning 
ülespoole suunatud majandusliku ja 
sotsiaalse lähenemise tagamiseks vajalike 
reformide elluviimisel, ning aidata 
liikmesriikidel parandada oma 
haldussuutlikkust liidu õiguse 
rakendamisel seoses institutsioonide, 
juhtimise, avaliku sektori asutuste ning 
majandus- ja sotsiaalsektori 
probleemidega.

Vahendi üldeesmärk on edendada liidu 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, toetades liikmesriikide 
jõupingutusi majanduse COVID-19 
pandeemia järgseks kestlikuks 
elavdamiseks ning sotsiaalse taastumise, 
vastupanuvõime ning ülespoole suunatud 
majandusliku ja sotsiaalse lähenemise 
tagamiseks vajalike reformide elluviimisel 
ja investeeringute tegemisel, ning aidata 
liikmesriikidel parandada oma 
haldussuutlikkust liidu õiguse 
rakendamisel institutsioonide, juhtimise, 
avaliku sektori asutuste ning majandus- ja 
sotsiaalsektori probleemide 
lahendamiseks.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 3 sätestatud üldeesmärgi 
saavutamiseks on vahendi jaoks 
kehtestatud erieesmärk aidata 
liikmesriikide ametiasutustel suurendada 
oma suutlikkust reformide kavandamisel, 
väljatöötamisel ja elluviimisel, muu hulgas 
heade tavade vahetamise, sobivate 
protsesside ja meetodite ning 
tulemuslikuma ja tõhusama 
personalijuhtimise kaudu. Kõnealuste 
erieesmärkide saavutamisel tehakse tihedat 
koostööd asjaomaste liikmesriikidega.

Artiklis 3 sätestatud üldeesmärgi 
saavutamiseks on vahendi jaoks 
kehtestatud erieesmärk aidata 
liikmesriikide ametiasutustel suurendada 
oma suutlikkust reformide kavandamisel, 
väljatöötamisel ja elluviimisel ning 
eelkõige määruse (EL) nr YYY/XX 
kohaste riiklike taaste- ja 
vastupidavuskavade ettevalmistamisel, 
täitmisel, läbivaatamisel ja täiustamisel, 
muu hulgas heade tavade vahetamise, 
sobivate protsesside ja meetodite ning 
tulemuslikuma ja tõhusama 
personalijuhtimise kaudu. Kõnealuste 
erieesmärkide saavutamisel tehakse tihedat 
koostööd asjaomaste liikmesriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 4 sätestatud erieesmärk peab 
olema seotud ühtekuuluvusele, 
konkurentsivõimele, haridusele, 
tootlikkusele, teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, arukale, jätkusuutlikule 
ja kaasavale majanduskasvule, tööhõivele 
ja investeerimisele keskenduvate 
poliitikavaldkondadega, pöörates erilist 
tähelepanu meetmetele, mis soodustavad 
rohe- ja digipööret, eelkõige ühe või 

Artiklis 4 sätestatud erieesmärgid peavad 
käsitlema ühtekuuluvuse, 
konkurentsivõime, hariduse ja koolituse, 
tervishoiu, sotsiaalkaitse, inimeste 
tööturule toomise, tootlikkuse, digiarengu 
rakendamise, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu, tööhõive ja 
investeerimisega seotud 
poliitikavaldkondi, pannes erilist rõhku 
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mitmega alljärgnevast: rohe- ja digipööret soodustavatele 
meetmetele, kusjuures põhitähelepanu 
pööratakse ühele või mitmele 
alljärgnevast:

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) haridus ja koolitus, tööturupoliitika 
töökohtade loomiseks (sealhulgas 
sotsiaaldialoog), täiend- ja ümberõpe, 
eelkõige digioskused, meediapädevus, 
kodanikuaktiivsus, vaesuse ja sissetulekute 
liiga suure ebavõrdsuse vähendamine, 
sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalse 
kaasatuse edendamine, piisava ja kaasava 
sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande 
süsteemid, kättesaadav ja taskukohane 
rahvatervis ja tervishoiusüsteemid, samuti 
ühtekuuluvus-, varjupaiga-, rände- ja 
piiripoliitika;

(d) haridus, elukestev õpe ja koolitus, 
noorsoopoliitika, tööturupoliitika 
töökohtade loomiseks (sealhulgas 
sotsiaaldialoog), täiend- ja ümberõpe, 
eelkõige digioskused, meediapädevus, 
kodanikuaktiivsus, vaesuse ja sissetulekute 
liiga suure ebavõrdsuse vähendamine, 
sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalse 
kaasatuse edendamine, piisava ja kaasava 
sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande 
süsteemid, kättesaadav ja taskukohane 
rahvatervis ja tervishoiusüsteemid, samuti 
ühtekuuluvus-, varjupaiga-, rände- ja 
piiripoliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) sotsiaalkaitsemeetmed 
põhitähelepanuga kaitsetumatele 
rühmadele, sealhulgas puuetega 
inimestele, vähemustele, vaesuses 
elavatele lastele, eakatele ja rändajatele, 
püüdes vähendada ebavõrdsust ja 
igasugust diskrimineerimist, sealhulgas 
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sotsiaalabikavade, toetuste ja 
stipendiumide kaudu, kooskõlas Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamisega, 
ning aidates seejuures tagada, et kedagi ei 
jäetaks kõrvale;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(db) meetmed soolise diskrimineerimise 
vähendamiseks ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks, soolise 
palgalõhe vähendamiseks, sobiva 
perepuhkuse ja paindliku töökorralduse 
edendamiseks ning naiste tööturul 
osalemise suurendamiseks, sealhulgas 
võrdsete võimaluste ja karjääri 
edendamise tagamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dc) meetmed, mille eesmärk on 
parandada laste ja õppurite juurdepääsu 
haridusele ning noorte integreerimist 
tööturule, sealhulgas vähendades vaesust, 
parandades haridustaristut ja 
juurdepääsu formaalsele ja 
mitteformaalsele haridusele ning 
pakkudes võimalusi tööturul, sealhulgas 
tasustatavat praktikat;

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dd) kutseharidus ja -koolitus, 
juurdepääs elukestvale õppele ja 
integreerimine tööturule, keskendudes 
oskustele, mis toetavad rohe- ja digipööret 
ning ettevõtlus- ja valdkonnaüleseid 
oskusi, samuti püüdlemine kõigi töötajate, 
sealhulgas liikuvate ja piiriüleste töötajate 
paremate töötingimuste poole;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(de) meetmed, millega parandada 
avaliku sektori asutuste suutlikkust 
tagada liikuvate ja piiriüleste töötajate 
õigused, sealhulgas ohutud ja võrdsed 
töötingimused, seadusele vastav palk ja 
kogu vajalik teave;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(df) meetmed ülikoolide taseme 
tõstmiseks, teadlaste oskuste 
täiendamiseks ja paremate individuaalsete 



PE655.645v01-00 16/24 PA\1209926ET.docx

ET

karjäärikavade rakendamiseks kõigi 
akadeemiliste töötajate jaoks, sealhulgas 
liidu ülikoolide ja tööstusharude vaheliste 
partnerluste kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dg) meetmed digiteerimise 
rakendamise edendamiseks ja riiklike 
tööturuasutuste rolli laiendamiseks, 
sealhulgas riiklike ja piirkondlike täiend- 
ja ümberõppe strateegiate ja meetmete 
väljatöötamine ning oskustesse tehtavate 
erasektori investeeringute 
ligimeelitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fa) meetmed poliitiliste, majanduslike, 
halduslike, digitaalsete, julgeoleku-, 
eluaseme-, tervishoiu-, transpordi-, 
keskkonna-, hanke- ja 
haridusfunktsioonide valdkonna riiklike 
taristuvõrkude edasiarendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fb) liikmesriike euroalaga liitumiseks 
ettevalmistavad meetmed ning 
poliitikameetmed, millega soodustatakse 
praegu eurot mitte kasutavate 
liikmesriikide nominaalset ja reaalset 
lähenemist euroalaga liitumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fc) pensionireformide meetmed, mis 
keskenduvad töötajate ja füüsilisest 
isikust ettevõtjate pensionisüsteemide 
kestlikkusele ning naiste ja meeste 
võrdsetele võimalustele omandada 
pensioniõigusi ning annavad kõigile 
vahendid, mis tagavad väärika elu 
kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba 
põhimõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fd) meetmed teadus- ja 
arendustegevuse (R&D) taseme tõstmiseks 
nii ülikoolides kui ka ettevõtetes, 
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sealhulgas teadus- ja arendustegevuse 
tulemuste parem kasutuselevõtt turul, 
juurdepääs teadus- ja arendustegevuse 
rahastamisele ettevõtetes, sealhulgas 
VKEdes, ning meetmed, millega 
ergutatakse ettevõtteid investeerima 
teadus- ja arendustegevusse;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikidele eelarve jagatud 
täitmise raames eraldatud rahalisi 
vahendeid võib liikmesriikide taotlusel 
vahendile üle kanda. Komisjon haldab neid 
vahendeid otse finantsmääruse artikli 62 
lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
kõnealuse artikli punkti c alusel. Nende 
rahaliste vahendite kasutamisel peetakse 
silmas asjaomase liikmesriigi huve.

3. Liikmesriikidele eelarve jagatud 
täitmise raames eraldatud rahalisi 
vahendeid võib liikmesriikide taotlusel 
rahastamisvahendile üle kanda 
maksimaalselt kuni 10 % ulatuses 
liikmesriigi eelarvevahendite üldmahust. 
Komisjon haldab neid vahendeid otse 
finantsmääruse artikli 62 lõike 1 punkti a 
alusel või kaudselt kõnealuse artikli 
punkti c alusel. Neid rahalisi vahendeid 
kasutatakse asjaomase liikmesriigi 
hüvanguks.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) uuringud, teadusuuringud, 
analüüsid ja küsitlused, hindamised ja 
mõjuhindamised ning suuniste, aruannete 
ja õppematerjalide väljatöötamine ja 
avaldamine;

(g) uuringud, teadusuuringud, 
analüüsid ja küsitlused, 
teostatavusuuringud, tehnilised projektid 
ja tehniline dokumentatsioon, hindamised 
ja mõjuhindamised ning suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
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väljatöötamine ja avaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teabevahetusprojektid õppimiseks, 
sealhulgas e-õppeks, koostööks, 
teadlikkuse suurendamiseks, teabe 
levitamisega seotud tegevusteks ja heade 
tavade vahetamiseks; teadlikkuse 
suurendamise ja teabekampaaniate, 
meediakampaaniate ja ürituste 
korraldamine, sealhulgas organisatsioonide 
teabevahetus ja, kui see on asjakohane, 
teabevahetus sotsiaalvõrgustikes;

(h) teabevahetusprojektid õppimiseks, 
sealhulgas e-õppeks, koostööks, 
teadlikkuse suurendamiseks, teabe 
levitamisega seotud tegevusteks ja heade 
tavade vahetamiseks, sealhulgas tehniliste 
õppekülastuste kaudu liikmesriikidesse, 
kus on läbi viidud sarnaseid reforme; 
teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniate, meediakampaaniate ja 
ürituste korraldamine, sealhulgas 
organisatsioonide teabevahetus ja vajaduse 
korral teabevahetus sotsiaalvõrgustikes;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamisvahendist tehnilist tuge 
sooviv liikmesriik esitab komisjonile 
tehnilise toe taotluse, nimetades artikli 5 
alusel kohaldamisalasse kuuluvad 
poliitikavaldkonnad ja prioriteedid, mille 
jaoks toetust taotletakse. Taotlused tuleb 
esitada hiljemalt kalendriaasta 
31. oktoobril. Komisjon võib koostada 
suunised toetustaotluse põhiosade kohta.

1. Rahastamisvahendist tehnilist tuge 
sooviv liikmesriik esitab komisjonile 
tehnilise toe taotluse, nimetades artikli 5 
alusel kohaldamisalasse kuuluvad 
poliitikavaldkonnad ja prioriteedid, mille 
jaoks toetust taotletakse. Taotlused tuleb 
esitada hiljemalt kalendriaasta 
31. oktoobril. Komisjon võib koostada 
suunised toetusetaotluse põhiosade kohta 
ning võib veelgi edendada ja ergutada 
tehnilise abi kasutamist suure 
toetusvajadusega liikmesriikides.



PE655.645v01-00 20/24 PA\1209926ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võivad igal ajal kogu 
aasta jooksul esitada käesoleva artikli 
lõike 2 punktide d ja e alla kuuluvaid 
taotlusi, eelkõige oma taaste- ja 
vastupidavuskavade läbivaatamiseks ja 
täiustamiseks, et vastavalt määruse (EL) 
nr YYY/XX artiklile 18 muuta või 
asendada oma varasemaid taotlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriikide endi algatatud 
reformide elluviimine, eeskätt selleks, et 
toetada taastumist [kooskõlas määrusega 
(EL) nr YYY/XX], saavutada kestlik 
majanduskasv ja töökohtade loomine ning 
suurendada vastupanuvõimet;

(a) liikmesriikide endi algatatud 
reformide elluviimine, eeskätt selleks, et 
toetada taastumist [kooskõlas määrusega 
(EL) nr YYY/XX], saavutada kestlik 
majanduskasv ja kvaliteetsete töökohtade 
loomine, tõsta oma majanduslikku 
konkurentsivõimet, parandada sotsiaalset 
kaasamist ning suurendada 
vastupanuvõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kestlikku majanduskasvu tagavate 
ja vastupanuvõimet suurendavate 
reformide elluviimine majanduse 
juhtimise protsesside, eelkõige Euroopa 
poolaasta raames esitatud riigipõhiste 
soovituste või liidu õiguse rakendamisega 
seotud meetmete kontekstis;

(c) kestlikku majanduskasvu tagavate 
ja vastupanuvõimet suurendavate 
reformide elluviimine majandusjuhtimise 
protsesside, eelkõige Euroopa poolaasta 
raames esitatud riigipõhiste soovituste või 
liidu õiguse, Euroopa sotsiaalõiguste 
samba põhimõtete või ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide rakendamisega seotud 
meetmete kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) taaste- ja vastupidavuskavade 
läbivaatamine ja täiustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomase liikmesriigi nõusolekul 
edastab komisjon koostöö- ja toetuskava 
põhjendamatu viivituseta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Asjaomane 
liikmesriik võib keelduda nõusoleku 
andmisest tundliku või konfidentsiaalse 
teabe puhul, mille avalikustamine seaks 
ohtu liikmesriigi avalikud huvid.

1. Komisjon edastab koostöö- ja 
toetuskava Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule samaaegselt ja asjatu 
viivituseta.

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikes 1 sätestatust 
edastab komisjon koostöö- ja toetuskava 
siiski Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
järgmistel asjaoludel:

välja jäetud

(a) niipea, kui asjaomane liikmesriik 
on eemaldanud kogu tundliku või 
konfidentsiaalse teabe, mille 
avalikustamine seaks ohtu liikmesriigi 
avalikud huvid;
(b) pärast mõistliku aja möödumist, 
kui asjaomase teabe avalikustamine ei 
kahjustaks toetusmeetmete rakendamist, 
ja igal juhul hiljemalt kaks kuud pärast 
selliste meetmete võtmist vastavalt 
koostöö- ja toetuskavale.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendite õigeaegse kättesaadavuse 
tagamiseks reserveeritakse piiratud osa 
tööprogrammist erimeetmeteks 
ettenägematutel ja piisavalt põhjendatud 
kiireloomulistel asjaoludel, mis nõuavad 
kohest reageerimist, näiteks majanduses 
esineva tõsise häire või majanduslikke ja 
sotsiaalseid tingimusi tõsiselt mõjutavate 
kaalukate asjaolude korral, mis ei allu 
asjaomase liikmesriigi kontrollile.

Vahendite õigeaegse kättesaadavuse 
tagamiseks reserveeritakse piiratud osa 
(maksimaalselt 5 %)1a tööprogrammist 
erimeetmeteks ettenägematutel ja piisavalt 
põhjendatud kiireloomulistel asjaoludel, 
mis nõuavad kohest reageerimist, näiteks 
majanduses esineva tõsise häire või 
majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi 
tõsiselt mõjutavate kaalukate asjaolude 
korral, mis ei allu asjaomase liikmesriigi 
kontrollile.

__________________
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1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastaaruanne Poolaastaaruanne

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva 
määruse rakendamise kohta igal aastal 
aruande.

1. Komisjon esitab kaks korda aastas 
samaaegselt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse rakendamise 
aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aastaaruanne sisaldab teavet 
järgmise kohta:

2. Poolaastaaruanne sisaldab teavet 
järgmise kohta:

Or. en
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